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ส่วนท่ี 1   
บทน า 

 
สภาพปัจจุบัน 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

  โรงเรียนบ้านสายควน  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ต าบลท่าแพ   อ าเภอท่าแพ  จังหวัดสตลู   สังกัด  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู   โทรศัพท์  074 – 787170   โทรสาร 047- 787170 
เปิดสอนระดบัช้ัน  อนุบาลปทีี่ 1  ถึงระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 3   e-mail :  - 
ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ   นายกรวินย์  ดวงตา  วุฒิการศึกษา ค.บ. สาขา  คณิตศาสตร์ 
ด ารงต าแหนง่นี้ที่โรงเรียนตั้งแต่  8  มีนาคม 2559   ถึงปัจจบุัน  เป็นเวลา  1  ปี   1  เดือน 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

 โรงเรียนบ้านสายควน ตั้งข้ึนเมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2497   ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ต าบลท่าแพ  อ าเภอ   
ท่าแพ  จังหวัดสตูล  ลักษณะเป็นอาคารเรียนช่ัวคราว โครงไม้หลังคาจาก  ซึ่งนายเจ๊ะหลี    ใจสมุทร    ก านัน
ต าบลท่าแพ  และนายมะหมาด  เบ็ญมูดา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างร่วมกับราษฎรใน
หมู่ที่ 7 โดย ไม่ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด  เปิดท าการสอนตั้งแต่ช้ัน ป .1- 4 โดยรับ
นักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านท่าแพ 
 วันที่  26  ธันวาคม  2503  เกิดพายุพัดอย่างรุนแรง ท าให้อาคารเรียนต้องพังลงมา  ชาวบ้านจึง
ร่วมกันสละเงินครอบครัวละ  30 บาท  ซื้อบ้านจากชาวบ้านท่านหนึ่งจ านวน 1 หลัง  มาดัดแปลงท าเป็น
โรงเรียนหลังคาสังกะสี ฝากั้นด้วยไม้กระดาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  8  เมตร 
 ปี  พ.ศ. 2513    นายสมบูรณ์ แสงอักษร    ครูใหญ่ในขณะนั้น     ได้ของบประมาณจากทางราชการ 
เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นเงิน 125,000  บาท   แล้วย้ายมาสร้างอาคารเรียนในที่แห่งใหม่ซึง่เป็นที่ตั้งใน
ปัจจุบัน  ซึ่งซือ้มาจากนายหยัน ส ามะเนี๊ยะ  ราษฎรหมู่ที่ 7  เป็นเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน  9 ตารางวา  
ในราคา  7,000  บาท  โดยขอรับเงินบรจิาคจากราษฎร  จ านวน  3,000  บาท   นายชูสิน โคนันท์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตลู ในขณะนั้น จ านวน 3,000 บาท นายสมบูรณ์  แสงอักษร   จ านวน 
1,000  บาท  อาคารเรียนหลงัใหม่จัดสร้างเป็นแบบ ป.1 ก. ขนาด 3 ห้อง เรียน สร้างเสร็จ เมื่อวันที่  29  
ธันวาคม  2513  และนักเรียนเข้าเรียนในวันที่  18  มกราคม  2514 
 ปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน 140,000  บาท  จัดสร้างอาคารเรียน แบบ  
ป.1ก.  ขนาด  2  ห้องเรียน  และส้วม ขนาด  3  ที่นั่ง  1  หลัง  และในวันที่ 25  มกราคม  2521  ได้รับ
บริจาคที่ดินหน้าโรงเรียนติดถนน ร .พ.ช.  จากนายโสบ  ส ามะเนี๊ยะ  เป็นจ านวน  2  ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา 
และในปีเดียวกัน  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่   โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา 
พ.ศ. 2521  โดยให้โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (ระบบการศึกษา 6-3-3)   
จึงเป็นปีการศึกษาแรกที่โรงเรียนเปิดท าการสอนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.6) 
 ปี  พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จากทางราชการอีก 2 ห้องเรียน  
และในปีนั้นได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ปี พ.ศ. 2533   นายกอหนี  หมีดหรน  ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่  7 และนายชุมพร   เอี้ยวเหล็ก อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนบ้านสายควน ได้ขอบริจาคเงินจากราษฎรในทอ้งถ่ินและจากบุคคลทั่วไปที่มจีิตศรัทธา เพื่อจัดซื้อที่ดิน
เพิ่มเตมิจากนายกอหนี  เงดฉูนุ้ย เนื้อที่  2 งาน 35 ตารางวา  ในราคา  15,000  บาท 
 ปี   พ.ศ.  2535  โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรประถมศกึษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2533 )     
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปี  พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาและเป็น
โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน
จ านวน  22  คน  นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ในการจัดสร้าง ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
 ปี  พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  แบบ 2 ช้ัน จ านวน 4    
ห้องเรียน 1 หลงั 
 ปี  พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29  ต่อเติมช้ันล่างอีก  

3 ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพในการก่อสร้างสนาม
วอลเล่ย์บอล 1 สนาม 

 ปี พ.ศ.  2542  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ต่อเติม 
ช้ันล่างอีก 1 ห้องเรียนและยังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการมิยาซาว่าแพลน  จ านวน  3  รายการ  
คือ งบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม  งบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนแบบ  ฝ.33  จ านวน  
1 ชุด  และงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ( อาคารไม้) จ านวน 3  ห้องเรียน    
 ปี  พ.ศ.  2544  ได้รับงบประมาณติดตั้งคอมพิวเตอร์  จ านวน  10 เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ   
1 ชุด  และได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  จ านวน  4  ที่นั่ง   1 หลัง 
 ปี  พ.ศ. 2545  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอท่าแพ  ส านักงาน
การประถมศึกษาจงัหวัดสตูล  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้เป็นโรงเรียนเครือข่าย
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.  2544 โดยเริ่มใช้หลักสตูรในช้ัน ป.1 ป.4 และ ม.1ในปีการศึกษา 2545 นี้  
 ปี  พ.ศ. 2547  (วันที่ 7  กรกฎาคม  2547)  โรงเรียนโอนไปอยู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542ในวันที่ 14 – 16   กุมภาพันธ์ 2548  โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
แรก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 และมีนักเรียนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ช่วงช้ันที่ 3)   
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  เป็นรุ่นแรก จ านวน  22  คน  เป็นนักเรียนชายจ านวน  13  
คน  นักเรียนหญิง  9   คน 
 ปี พ.ศ.  2551   ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ  โรงเรียนทางเลือกใหม่ เพื่อจัดการเรียนการ
สอน  1 โรงเรียน  2  ระบบ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือ  
 1.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 2.  หลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม 
โดยเริ่มตัง้แต่ช้ันประถมศึกษาปีที่  1   ซึ่งเมื่อนักเรียนจบช่วงช้ันที่  2  ปีที่  3  จะได้หลักสูตร 
อิบตีดาอียะฮ์    จบช่วงช้ันที่  3  ปีที่  3  จะได้หลักสูตรมุตะวัซซิเตาะฮ์   และสามารถเข้าเรียนต่อช้ันทีสู่งข้ึน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาได้ตามล าดับ 
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 ปี พ.ศ. 2552  สภากาชาดอเมริกัน  ประจ าจังหวัดสตลู  ได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน   
700,000  บาท เพื่อซ่อมแซมห้องน้ า  ห้องส้วมครู และนักเรียน  จ านวน  8  ห้อง  สร้างสถานที่แปรงฟัน 
สถานที่อาบน้ าละหมาด  และจัดหาและวางแท้งค์น้ าขนาด   15,000 ลิตร   จ านวน  3  ใบ เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  (ปัจจบุันแทง้ค์น้ าได้ช ารุดแล้ว  1  ใบ)   และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างถนน
คอนกรีตทางเข้า – ออก  โรงเรียน  จากองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแพ  และได้รบัการสนบัสนุนเครื่องจกัรกล
ในการถมดินจากองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูล 
 ปี  พ.ศ.2553  ได้จัดถมดินสนามฟุตบอล   และสถานทีส่ร้างห้องละหมาด  โดยได้รับ 
บรจิาคเงินงบประมาณจากผู้มจีิตศรัทธา  จ านวน  82,070  บาท     ได้รับการสนบัสนุนดินถมสนาม 
จากผูป้กครองนักเรียน 
 ปี  พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณติดตั้งคอมพิวเตอร์  จ านวน  21 เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ  
21 ชุด  คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)  จ านวน  1    เครื่อง เครื่องพมิพ์เลเซอร์ จ านวน  1  เครื่อง   
เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง 
 ปี  พ.ศ.2555 ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)  ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  
1  จ านวน 20  เครื่อง 
 ปี พ.ศ.2556  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน  200,000  จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล  เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
 ปี พ.ศ. 2556  ได้จัดสร้างสถานทีร่ับประทานอาหารช่ัวคราว ขนาด  5x16  ตารางเมตร ด้านหลงั
ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  4   
 ปี พ.ศ. 2557  ได้จัดสร้างห้องธนาคารโรงเรียนขนาด  5x4  ตารางเมตร  ติดกับห้องสภานักเรียน 
 ปี พ.ศ.2558  ร่วมกับผูป้กครอง  ชุมชน  สร้างมัสยิดเพื่อใหน้ักเรียนปฏิบัติศาสนกจิ  ชุมชนเข้ามาใช้
ประโยชน์ในด้านศาสนา  ขนาด  15x 9  ตารางเมตร 
 ปี พ.ศ.2559  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  2  ช้ัน  ใต้ถุนโล่ง  ขนาด ....x.… ตารางเมตร   
จ านวน  4  ห้องเรียน 
 ผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มจัดต้ังโรงเรียนจนถึงปจัจบุัน    มีจ านวนทั้งสิ้น  17  คน  
ผู้บริหารคนแรก  คือ    นายส่อง  ชูปลอด     ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสายควน 
 ปัจจุบัน นายกรวินย์   ดวงตา   ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสายควน 
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 2.  ข้อมูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ วุฒิ วิชาเอก 
1 นายกรวินย์  ดวงตา ผู้อ านวยการ คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
2 นางลาวัลย์  วิชญวรนันท ์ ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ การประถมศึกษา 
3 นางสาน๊ะ  คชฤทธ์ิ ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. การประถมศึกษา 
4 นางบาจรียา  แซะอามา ครูช านาญการ คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
5 นายวิทูรณ์  เหล็มปาน ครูช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. การประถมศึกษา 
6 นางซัยนับ  อัสนีย์ ครูช านาญการ คศ.2 วท.บ. ฟิสิกส ์
7 นางนัศรีน  ตาเดอิน ครูช านาญการ คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
8 นายมุรธา  มนูญทวี  ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. การบริหารการศึกษา 
9 นายอับดุลเราะห์หมาน สูนสละ ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 นายูโสบ  เส็นสมมาตร ครูช านาญการ ค    คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
11 นางสาวคณิตา  โอมณี ครูช านาญการ คศ.2 วท,บ. คณิตศาสตร์ 
12 นายบารูดีน  เส็นสมมาตร ครูช านาญการ คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
13 นางยุภาวดี  วัลวิน ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
14 นายวัชรา  โปหลง ครูผู้ช่วย - ศษ.บ. พลสกึษา 
15 นางสาวสาลมา  เหมมันต์ ครูช านาญการ คศ.2 ศศ.บ. อิสลามศึกษา 
16 นายประพล  อุโหยบ พนักงานราชการ - ค.บ. ภาษาไทย 
17 นางสุนสิา  สืบเหม พนักงานราชการ - ค.บ. การประถมศึกษา 
18 นายเส็น  สาม่าน ครูอัตราจ้าง - ศษ.บ. ภาษาอาหรับ 
19 นายอดุลย์  เจะบา ครูอัตราจ้าง - ค.บ. สังคมศึกษา 
20 นางสาวคอดีย๊ะ  เงดฉูนุ้ย พี่เลี้ยงเด็กพิการ - วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
21 นายสมาน  ส ามะเนี๊ยะ นักการภารโรง - ม.6 - 

 
3. ข้อมูลจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ปีการศึกษา   2560 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 8 4 12 
อนุบาล 2 1 8 4 12 

ป.1 1 6 9 15 
ป.2 1 4 8 12 
ป.3 1 9 8 17 
ป.4 1 7 10 17 
ป.5 1 11 2 13 
ป.6 1 9 6 15 
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ระดับชั้น 

 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ม.1 1 8 4 12 
ม.2 1 11 8 19 
ม.3 1 9 9 18 
รวม 11 90 72 162 

 

วิสัยทัศน์ 

“เรง่รัดพฒันาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. จัดการเรียนการสอนการศึกษาข้ันพื้นฐานระดบัช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. จัดการเรียนการสอนอสิลามศึกษาศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ)และตอนกลาง(มูตาวัสสเิฎาะฮฺ) 
3. พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะลักษณ์อันพงึประสงค์ตามหลักสูตร 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ 

       6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนส าเรจ็หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ผู้เรียนส าเรจ็หลักสูตรอสิลามศึกษาตอนต้น(อบิตีดาอียะฮ)ฺและตอนกลาง(มูตาวัสสิเฎาะฮฺ) 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะลักษณ์อันพงึประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. โรงเรียนมบีรรยากาศร่มรื่นและอาคารสถานทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
6. โรงเรียนมกีารบรหิารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 
1.  เร่งรัดยกระดบัคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัช้ัน ตามหลักสูตร และและมี

ความสามารถด้านเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2.  เร่งรัดยกระดบัคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตร 
3.  เร่งรัดพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพพร้อมส าหรับจัดการศึกษาแก่นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
4.  พัฒนาสภาพทางกายภาพ อาคาร สถานที่ของโรงเรียน ให้เอื้ออ านวยต่อการจัดการศึกษาและเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู ้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาการบรหิารจัดการสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล  
6. จัดการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสูป่ระชาคมอาเซียน 

จุดเน้น 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดจุดเน้น เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โรงเรียนบ้านสายควนเป็นหน่วยงานในสังกัด  ที่จะต้องด าเนินการตาม
จุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้  เพื่อเป็นแนวทางก าหนดทิศทางการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนจึงได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาไว้ดังนี้  
 

จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1. นักเรียนมสีมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ดังต่อไปนี ้
1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และ 

สติปัญญาทีส่มดลุเหมาะสมกบัวัย และเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ ด้านภาษา ด้านค านวณ และ 

ด้านการใช้เหตผุล 
1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  

(O-NET) กลุม่สาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
1.4 นักเรียนมทีักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ 

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเป็นเครือ่งมอื ในการเรียนรูเ้หมาะสมตาม
ช่วงวัย 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสงัคมทีเ่หมาะสม คือ
ยึดมั่นในศาสนาอย่างเคร่งครัด และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

3. นักเรียนทีม่ีความต้องการพิเศษได้รบัการส่งเสริม และพฒันาเต็มศักยภาพ  
3.1 เด็กพิการได้รบัการพัฒนาศักยภาพเป็นราย บุคคลด้วยรปูแบบที่หลากหลาย 
3.2 นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษได้รับการ ส่งเสรมิให้มีความเป็นเลิศด้าน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
 

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ 

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development) 
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพฒันา การจัดการเรียนการ 

สอน และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานที ่
ก าหนด และสามารถจัดการเรียน การสอนที่สง่ผลให้นกัเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างนอ้ย 1 ภาษา 

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ด้านเทคโนโลยเีพื่อ เป็นเครื่องมือในการจัดการ 
เรียนรู ้

2. การพัฒนาระบบแรงจงูใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ และ
แสดงศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตาม 
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มาตรฐานคุณวุฒ ิ

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพฒันา 
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอน ที่แสดงศักยภาพการสอน 
อย่างมืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และ ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

3.  การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแกส่ังคม  

3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ และเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่สงัคม 

3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แนวนโยบายของโรงเรียน 
นโยบายในการด าเนินงานของโรงเรียนมีดังนี้    คือ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกบัหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พ.ศ. 2551และ หลักสูตรอสิลามศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2551  พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา    เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  และด าเนินการจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรเพือ่สนอง
พัฒนาการของนักเรียนในด้านต่างๆ  โดยจัดและใช้แหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 2.  ด าเนินการให้เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ในเขตรบัผิดชอบ ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์อย่างทั่วถึง    
และให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในการศึกษา    ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
และหลักสูตรอสิลามศึกษาอย่างทั่วถึง 
 3.  ลดสภาพปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่คล่องให้ลดน้อยลงหรือหมดไป   ส่งเสริม  
สนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา  และทางการกีฬา 
 4. ด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมรีะบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่ด าเนินงานงานอย่างต่อเนื่อง 
 5.  จัดสภาพภูมทิัศน์ในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น  น่าอยู่  เหมาะแก่การเรียนรู ้
 6.   ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา PBB (  Performance  Based  Budgeting ) 
 7.   จัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

8.  ส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้บุคลากรมีการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้และน าผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน                   
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียน 

 
 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการก าหนดแนวทางการปรับปรงุการเรียนการสอน
ของครูผูส้อน โดยการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียนในระดับสถานศึกษา 

2. เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุนครผูู้สอนให้น าข้อมลูจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ไปใช้ในการปรบัปรุงการเรียนการสอน และยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์สภาพปญัหาระดบัโรงเรียน 
            สภาพโรงเรียนบ้านสายควน   การจัดการเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมกบัมาตรฐาน และตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านข้อสอบของ สทศ. 
นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ. นักเรียนบางส่วนมีความสามารถทางด้านสติปัญญาใน
เกณฑ์ต่ า และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  ครู ไม่ได้ใช้เทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย    จึงไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เพียงพอ  ครู
ขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ตลอดจนการวิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไขขาดการประสานความร่วมมือกันของครูในกลุ่มเครือข่าย นักเรียน
บางส่วนไม่มีนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง  ขาดทักษะในกระบวน อ่าน คิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ นักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาในการ อ่านออก เขียนได้ 
 

  2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ดังนี ้
 

2.1 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
 1. ตารางเปรียบเทียบ   ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา 
ปีที่  3 (NT)  โรงเรียนบ้านสายควน ปีการศึกษา  2558 -2559 
 

รายวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 

ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 

ปีการศึกษา 
2559 ความ 

ก้าวหน้า คะแนน 
เฉลี่ยรอ้ยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

                   11 23.90 14 42.44 18.54 
                     11 22.34 14 22.65 0.31 
                     11 35.32 14 41.63 6.31 

เฉลี่ย  27.19  35.57 8.28 
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  จากตาราง สรปุได้ว่า ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษา
ปีที่  3 (NT)   เปรียบเทียบปีการศึกษา  2558 - 2559   ของโรงเรียนบ้านสายควน  พบว่า ผลการประเมินทกุ
ด้านเพิ่มข้ึน ดังนี้ การประเมินความสามารถด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 42.44  เพิ่มข้ึน  18.54  
ความสามารถด้านค านวณ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.65  เพิ่มข้ึน   0.31  ความสามารถด้านเหตผุล มีคะแนน
เฉลี่ยรอ้ยละ 41.63  เพิ่มข้ึน 6.31   และมีผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.57เพิ่มข้ึน  8.28 
 

  2.  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (NT)    ปีการศึกษา 
2559  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสายควน กับคะแนนระดับเขตพื้นที่ ระดบัจังหวัด ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 42.44 46.18 46.19 50.29 51.00 
ด้านค านวณ 22.65 32.84 32.67 37.35 36.99 
ด้านเหตุผล 41.63 48.60 48.58 52.62 53.38 
รวมความสามารถ 3 ด้าน 35.57 42.54 42.48 46.75 47.13 

 
จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( NT)  ปีการศึกษา  2559 ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสายควน  พบว่า  ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดบัเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด 
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ    ผลการทดสอบทัง้  3  ด้านอยู่ในระดับพอใช้ รายตัวช้ีวัดที่ต้องพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนเนือ่งจากผลการทดสอบต่ ากว่าระดับประเทศ  และอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและระดบัพอใช้ ในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

ด้านค านวณ  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
ตัวชี้วัดท่ี  3  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจหรือหา

ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในเรื่องเรขาคณิต  ตามขอบข่ายสิ่งเร้า  (คะแนนร้อยละ  14.28) 
ตัวชี้วัดท่ี  4  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจหรือหา

ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในเรื่อง  พืชคณิต   ตามขอบข่ายสิ่งเร้า  (คะแนนรอ้ยละ  16.66) 
ตัวชี้วัดท่ี  2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจหรือหา

ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในเรื่อง  การสัด   ตามขอบข่ายสิ่งเร้า  (คะแนนร้อยละ  20.91) 
ตัวชี้วัดท่ี 5  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หรือทกัษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจหรือหา

ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ  ใน เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมลู  และความน่าจะเป็น  ตามขอบข่ายสิ่งเร้า  
(คะแนนร้อยละ  23.81) 

ตัวชี้วัดท่ี 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หรือทกัษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจหรือหา
ค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในเรื่อง จ านวนและการด าเนนิการ ตามขอบข่ายสิง่เร้า (คะแนนร้อยละ  27.97) 

ด้านเหตุผล  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ตัวชี้วัดท่ี 3  สามารถสร้างข้อมูลสรปุใหม่  ออกแบบ  วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์หรือ

สารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์  โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ด้านสังคมศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล (คะแนนร้อยละ  35.71) 
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ตัวชี้วัดท่ี 4  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือใช้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้ง
ที่สมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม  ความเช่ือ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการ
ตัดสินใจหรือมีปัญหา  (คะแนนร้อยละ  37.75) 

ตัวชี้วัดท่ี 2  วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล (คะแนนร้อยละ  35.71) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 มีความเข้าใจในข้อมลู  สถานการณ์ หรือสารสนเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล (คะแนนร้อยละ  54.28) 

ด้านภาษา  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที ่ฟังดูและอ่าน(คะแนนร้อยละ  26.78) 
ตัวชี้วัดท่ี 6  สื่อสารความรู้  ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ ฟัง ดู และอ่านอย่างเหมาะสม (คะแนน

ร้อยละ  31.63)     
ตัวชี้วัดท่ี  5  คาดคะเนเหตกุารณ์ทีจ่ะเกิดข้ึนจากเรื่องที่ ฟงั ดู และอ่าน  (คะแนนร้อยละ  34.12) 
ตัวชี้วัดท่ี  3  ตอบค าถามจากเรือ่งที่ ฟงั ดู และอ่าน  (คะแนนร้อยละ  53.06)  
 
2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา  2558 – 2559    โรงเรียนบ้านสายควน ปรากฏผลดังนี ้
 
3.ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2559 

 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2558 – 2559  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสายควน  พบว่า  มี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มี
ผลการทดสอบเพิ่มข้ึน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมี  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบลดลง ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบ เฉลี่ยทั้ง  5  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.44  คิดเป็นร้อยละ  1.39 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ความ 
ก้าวหน้า คะแนนเฉลี่ย S.D. 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ภาษาไทย 35.19 9.53 13 37.55 14.28 10 2.36 
คณิตศาสตร์ 31.54 16.57 13 23.00 10.30 10 -8.54 
วิทยาศาสตร ์ 27.81 10.47 13 30.60 10.36 10 2.79 
สังคมศึกษา 34.46 16.38 13 38.25 12.15 10 3.79 
ภาษาอังกฤษ 28.85 6.01 13 26.25 3.91 10 -2.60 

เฉลี่ย 31.57   31.13   -0.44 
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 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนาเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ  ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61)  ได้แก่ 

1) วรรณคดี และวรรณกรรม 
             มาตรฐาน  ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง 
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

2) การอ่าน         
               มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการในการอ่านสร้างองค์ความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ   
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

3) หลักการใช้ภาษาไทย 
              มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
 4) การเขียน 
  มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรปูแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (62) ได้แก ่
1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

  มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนกิชนที่ดี  และธ ารงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

2) ภูมิศาสตร ์ 
  มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมสี่วนร่วม ในการอนุรกัษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม  เพื่อการพฒันาที่
ยั่งยืน 
  มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ซึง่มผีลต่อ
กันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้
ข้อมูลภูมสิารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3) หน้าที่พลเมอืง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมอืงการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ 

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเปน็พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทยและสงัคมโลกอย่างสันติสุข 
4) ประวัติศาสตร ์
  มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความ 

ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
    มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจัจบุัน  ในด้าน 

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์อย่างตอ่เนือ่ง ตระหนกัถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน  
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    มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจัจบุัน  ในด้านความสัมพันธ์ 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือ่ง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

5) เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค   

การใช้ทรัพยากรทีม่ีอยูจ่ ากัดได้อย่างมปีระสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกจิพอเพียง  
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

     มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ   
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกจิในสังคมโลก 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63) ได้แก ่
 1) ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม                                                                         

2) ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมลูข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ       

โดยการพูดและการเขียน  
  มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 3) ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

  มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  และ 
สังคม 

4) ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร   แสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ 
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64) 
 1) จ านวนและการด าเนินการ 

 มาตรฐาน ค 1.3   ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแกป้ัญหา 
 มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

 มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลทีเ่กิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง  
การด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแกป้ัญหา  
 มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัตเิกี่ยวกบัจ านวนไปใช้      

2) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
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 มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 
อย่างสมเหตุสมผล 

  3) การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

 มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกบัการวัด  

 4) เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial  
reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

5) พีชคณิต 
  มาตรฐาน ค 4.2     ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    
(mathematical  model)อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปญัหา 
 มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(65) 
 1) พลังงาน 

 มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะ
หาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  2) ดาราศาสตร์และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายใน 
ระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที 
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 3) สารและสมบัติของสาร 
  มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกบัโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสบืเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตรส์ื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย   การเกิดปฏิกริิยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู้ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 4) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน 
 มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 5) แรงและการเคลื่อนที ่
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 มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจธรรมชาติของแรงแมเ่หล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 6) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ 
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

7)กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการ ต่าง ๆ ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2559  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสายควน   กับคะแนนระดับเขตพื้นที่ ระดบัจงัหวัด 
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 37.55 50.66 49.84 51.88 52.98 
คณิตศาสตร์ 23.00 38.44 37.12 38.76 40.47 
วิทยาศาสตร ์ 30.60 40.59 39.81 40.27 41.22 
สังคมศึกษา 38.25 46.29 46.26 45.08 46.68 
ภาษาอังกฤษ 26.25 29.86 30.35 31.11 34.59 

รวมเฉลี่ย 31.13 41.17 40.68 41.42 43.19 
 
จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET)  ปีการศึกษา  2560 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนบ้านสายควน พบว่า  ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดบัเขตพื้นที่ ระดับ
จังหวัด ระดบั สพฐ. และระดับประเทศ    ผลการทดสอบทัง้  5  ด้านอยู่ในระดับพอใช้ รายตัวช้ีวัดที่ต้อง
พัฒนาอย่างเรง่ด่วนเนื่องจากผลการทดสอบต่ ากว่าระดบัประเทศ  และอยู่ในระดับต้องปรบัปรุงและระดับ
พอใช้ ในแต่ละด้าน 

    2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา  2558 – 2559    โรงเรียนบ้านสายควน ปรากฏผลดังนี ้
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5.ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2559 

 
 จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2558 – 2559  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสายควน  พบว่า  ไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่มี
ผลการทดสอบเพิ่มข้ึน ผลการทดสอบเฉลี่ยทั้ง  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 28.60  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง  -3.63  
คิดเป็นร้อยละ  11.26 
 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนาเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ  ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (91)  ได้แก่ 
 1) การฟัง  การดู  และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด  
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 

2) วรรณคดี และวรรณกรรม 
             มาตรฐาน  ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง 
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 3) การเขียน 
  มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรปูแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) หลักการใช้ภาษาไทย 
             มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

5) การอ่าน         
               มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการในการอ่านสร้างองค์ความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ   
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
  
 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ความ 
ก้าวหน้า คะแนนเฉลี่ย S.D. 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ภาษาไทย 36.92 6.66 12 35.13 7.27 15 -1.79 
คณิตศาสตร์ 26.07 6.13 12 21.71 9.78 15 -4.36 
วิทยาศาสตร ์ 32.83 10.37 12 28.40 5.99 15 -4.43 
สังคมศึกษา 37.17 14.15 12 36.67 8.60 15 -0.50 
ภาษาอังกฤษ 28.17 6.14 12 21.07 5.41 15 -7.10 

เฉลี่ย 32.23   28.60   -3.63 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (92) ได้แก ่
1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

   มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนกิชนที่ดี  และธ ารงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

2) เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค   
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
 มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 3) ภูมิศาสตร ์
  มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมสี่วนร่วม ในการอนุรกัษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม  เพื่อการพฒันาที่
ยั่งยืน  
 มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล  
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และ 
ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) ประวัติศาสตร ์

  มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความ 
ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
                มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
 5) หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (93) ได้แก ่

 1) ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ น าไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

2) ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
    มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดง 

ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสือ่ประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
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 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมลูข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ       
โดยการพูดและการเขียน    
 5) ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม                                                                         
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94) 

1) พีชคณิต 
     มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟงัก์ชัน 
     มาตรฐาน ค 4.2     ใช้นิพจน ์สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    
(mathematical  model)อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปญัหา 
 2) การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

3) จ านวนและการด าเนินการ 
   มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัตเิกี่ยวกบัจ านวนไปใช้      

 มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลทีเ่กิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง  
การด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแกป้ัญหา  

4) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 5) เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial  
reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(95) 
 1) ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 7.1   เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายใน 
ระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที 
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  2) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ 
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ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
   มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 
 3) สารและสมบัติของสาร 
  มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกบัโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสบืเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตรส์ื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 4) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
  มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาส ตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน 
 5) แรงและการเคลื่อนที ่
 มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจธรรมชาติของแรงแมเ่หล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 6) พลังงาน 

 มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะ
หาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
   

6. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2559  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสายควน   กับคะแนนระดับเขตพื้นที่ ระดบัจงัหวัด 
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 35.13 41.05 45.44 46.81 46.36 
คณิตศาสตร์ 21.71 23.20 27.73 29.53 29.31 
วิทยาศาสตร ์ 28.40 31.56 33.93 35.12 34.99 
สังคมศึกษา 36.67 43.32 47.14 49.34 49.00 
ภาษาอังกฤษ 21.07 26.76 29.58 31.39 31.80 

รวมเฉลี่ย 28.60 33.18 36.76 38.44 38.29 
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จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET)  ปีการศึกษา  2560 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสายควน พบว่า  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดับเขต
พื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ    ผลการทดสอบทัง้  5  สาระวิชาอยู่ในระดบัพอใช้ ราย
ตัวช้ีวัดที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผลการทดสอบต่ ากว่าระดับประเทศ  และอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
และระดบัพอใช้ ในแต่ละด้าน 
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ส่วนท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                       
การสังเคราะห์เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  3 (NT)   
เปรียบเทียบปีการศึกษา  2558 - 2559   ของโรงเรียนบ้านสายควน  พบว่า ผลการประเมินทกุด้านเพิม่ขึ้น 
ดังนี้ การประเมินความสามารถด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.44  เพิ่มข้ึน  18.54  ความสามารถด้าน
ค านวณ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.65  เพิ่มขึ้น   0.31  ความสามารถด้านเหตผุล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
41.63  เพิ่มข้ึน 6.31   และมผีลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 35.57เพิม่ขึ้น  8.28  ต้องพัฒนา
นักเรียนในด้านความสามารถด้านการค านวณอย่างเรง่ด่วน เพราะยังอยู่ในระดับคุณภาพปรบัปรุง และพัฒนา
ด้านภาษาและด้านเหตุผล เพราะถึงแมผ้ลการประเมินจะเพิม่ขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
 ผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 31.13  ลดลง 0.44  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน มี 2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เรียงตามล าดับ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 28.60  ลดลง -3.63  โดยผลการทดสอบลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงต้องพัฒนา
อย่างเร่งด่วน    

สรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 
 

ประเด็นปัญหาท่ีพบ แนวทางแก้ปัญหา 
1. การจัดการเรียนรู้ยงัไม่ครอบคลุมกับมาตรฐาน และ
ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวช้ีวัด 
2. จัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียน ให้ครบมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด 

2. ครูไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านข้อสอบของ สทศ. 3. ท าความคุ้นเคยกับขอสอบ สทศ. 
3. นักเรียนไม่มทีักษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ. 4. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าข้อสอบของ สทศ. 
4. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสตปิัญญา  ในเกณฑ์
ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่
ไม่เอื้อต่อการพฒันาการเรียนรู ้

5. ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมลูผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกข้ันตอน 
อย่างจริงจัง สง่เสรมิการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  100%  
เพื่อใหท้ราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้รงิของผู้เรียนก่อน
เรียนระหว่างเรียน  และหลงัเรียน 

5. ครู ไม่ได้ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย    จึงไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนไดเ้พียงพอ   

6. ครูร่วมกันจัดท าโครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และ
วิทยาศาสตร ์

6. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล 7. ส่งเสรมิการพัฒนาตนเองของครู  โดยส่งเข้ารับการอบรม 
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ประเด็นปัญหาท่ีพบ แนวทางแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจรงิ  ตลอดจนการวิเคราะห์
และประเมินผลเพื่อน าปญัหาทีพ่บไปสู่การแก้ไข 

ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 
8. จัดหาหนงัสือ  เอกสาร  หรือจัดอบรมความรู้ด้านการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ครูทกุคนในโรงเรียน 
9. ส่งเสรมิให้ครผูลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรรงบประมาณ
หรือเสนอของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อโครงการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

7. ขาดการประสานความร่วมมอืกันของครู ในกลุ่ม
เครือข่าย 

10. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันจัดท าโครงการ
ติวเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT, O- NET  
โดยครูในเครือข่ายติวเข้ม  ในสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรยีน
ในกลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียน  

8. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

11. ส่งเสรมิการปฏิบัติงานโครงการรกัการอ่านในโรงเรียน  
เพื่อปลูกฝังนสิัยรกัการอ่านให้กบัผูเ้รียนส าหรับเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรูส้าระการเรียนรู้อื่นๆ 

 
แนวทางการพฒันายกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 
ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 

นักเรียนไมม่ีนิสัยรัก
การอ่าน และขาด
การทบทวน
บทเรียนที่ต่อเนื่อง 
 

ครูและนักเรียนช้ัน ป.2 -นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 
 

-จัดกิจกรรมสอยซ่อมเสริมในช้ัน
เรียน ก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน 
-ฝึกกิจกรรมการเขียนค าจากภาพ 
 

ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
1.นักเรียนอ่าน
หนังสือไม่ออก 
 
 

-นักเรียนช้ัน ป.1 ทุกคน 
สามารถอ่านค า และ
ประโยคได ้
 

-ครูมีการจัดกิจกรรมการสอน
ที่หลากหลาย 
-มีการประเมินการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

-จัดกิจกรรมรักการอ่านทุกวัน 
 
-มีการผลิตสือ่ประกอบการเรียนรู ้
 

2.การพฒันา
ลายมือของนักเรียน 
 
 

-นักเรียนช้ัน ป.1 ทุกคน
เขียนสวย อ่านง่าย สะอาด 
เรียบร้อย 

-มีแบบคัดลายมอื/แบบวัดผล
หลงัท ากจิกรรม 

-ฝึกคัดลายมือทุกสัปดาห ์
-จัดกิจกรรมแข่งขันการคัดลายมือ 
 



22 
 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 

ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
1.นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
สติปัญญา ร่างกาย
ในเกณฑ์ต่ า และอยู่
ในสภาพครอบครัว
ที่ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้
 

เพื่อให้นกัเรียน มีความรู้
อย่างแท้จริง อ่านเขียน คิด 
วิเคราะห์ได้ ผูเ้รียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์ 
 
 
 
 

-นักเรียน ป.3 ร้อยละ 80 มี
สุขภาพร่างกาย จิตใจ 
สมบรูณ์ 
-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3 
 
 
 

-วิเคราะห์ข้อมลูผูเ้รียนรายบุคคลโดย
ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทกุ
ข้ันตอนอย่างจริงจัง สง่เสริมกิจกรรม
เยี่ยมบ้านครบ 100 %  
 
 
 
 

2.นักเรียนไม่
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การสอบ NT 

นักเรียนเกิดตระหนักตอ่
ความส าคัญของการสอบ 
NT 

นักเรียนเกิดความตระหนักต่อ
ความส าคัญของการสอบ NT 

ประชาสมัพันธ์/จัดกจิกรรมและเน้น
ย้ าเกี่ยวกับความส าคัญของการสอบ 
NT 

3.นักเรียนขาดนสิัย
รักการอ่าน และ
ทบทวนบทเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

-ให้เพื่อเน้นนกัเรียนมีนสิัย
รักการอ่าน และทบทวน
บทเรียน 

-นักเรียนทบทวนบทเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

-จัดกิจกรรมโครงการรักกานอ่านเพื่อ
ปลกฝังนสิัยรักการอ่าน 
-ส่งเสรมิใหผู้้ปกครองการมสี่วนร่วม
ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของลูก
ดังนี ้
  1.กิจกรรมอ่านให้แม่ฟัง 
  2.บันทึกการส่งงาน/การบ้าน 

ประเด็นปญัหาจาก
การวิเคราะหผ์ล
การทดสอบ NT 
1. ด้านค านวณ 
- ตัวช้ีวัดที่ 3 
- ตัวช้ีวัดที่ 4 
- ตัวช้ีวัดที่ 2 
- ตัวช้ีวัดที่ 5 
- ตัวช้ีวัดที่ 1 

-นักเรียนทกุคนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

 

-นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

 

แนวทางแก้ปัญหา 
1. ฝึกคิดเลขเร็วทุกวัน ก่อนเริม่เรียน
ทุกวัน 
2. ให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนกลบั
บ้านทุกวัน 
3. ฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์
โจทยป์ัญหาสปัดาหล์ะ 3 ครั้ง 
4. ฝึกท าข้อสอบย้อนหลงัหลายๆปี  
สัปดาหล์ะ 3 ครั้ง 
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ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
2. ด้านเหตุผล  
- ตัวช้ีวัดที่ 3 
- ตัวช้ีวัดที่ 4 
- ตัวช้ีวัดที่ 2  
- ตัวช้ีวัดที่ 1 

-นักเรียนทกุคนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

 

-นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

 

1. วิเคราะห์ข้อมลูผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล เพือ่ให้ทราบสภาพปญัหา
และความต้องการของผู้เรียน 
2. ฝึกให้นักเรียนท าโครงงานอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. ฝึกท าข้อสอบด้านเหตผุลบ่อย ๆ 

3. ด้านภาษา 
- ตัวช้ีวัดที่ 1 
- ตัวช้ีวัดที่ 6 
- ตัวช้ีวัดที่ 5 
- ตัวช้ีวัดที่ 3  
 

-นักเรียนทกุคนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

 

-นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

 

1. ฝึกเขียนตามค าบอกค าพื้นฐาน 
วันละ 10 ค า ทุกวัน 
2. ฝึกการค้นหาความหมายของ
ค าศัพท์จากพจนานุกรมสปัดาหล์ะ 3 
ครั้ง 
3. น าค าที่เขียนตามค าบอกในแต่ละ
วัน  แต่งประโยค วันละ 5 ประโยค 
4. ฝึกให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ 
5. ฝึกท าข้อสอบย้อนหลงัหลายๆปี  
สัปดาหล์ะ 3 ครั้ง 

 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 

ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
นักเรียนไมส่ามารถ
คิด วิเคราะห์ และ
สรปุบทเรียน/เรือ่ง
ที่อ่านได ้

-นักเรียนมีความรู้อย่าง
แท้จรงิ อ่านเขียน คิด
วิเคราะห์ได ้
 

-โรงเรียนมีโครงการยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 

-จัดท าโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้ครอบคลุมทุกกจิกรรมที่
ก าหนด 
   

 
 

-นักเรียนทกุคนมีความรู้ตาม 
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

-ครูมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
-โรงเรียนได้ทราบจุดบกพร่อง
ในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนของครูฐานและ
ตัวช้ีวัด 
 

-วางแผนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด 
-โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์
หลักสูตร การก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่
ครอบคลมุใหส้อนเพิ่มในส่วนที่ตก
หล่นไป 

-จ านวนนักเรียนทีเ่กิดความ
ภาคภูมิใจ 

-โรงเรียนใหร้างวัลนกัเรียนที่มี
คะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสงู 
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ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 

ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
1.นักเรียนไมม่ีนิสัย
รักการอ่าน และ
ขาดการทบทวน
บทเรียนที่ต่อเนื่อง 

ครูและนักเรียนช้ัน ป.5 -นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 
 

-จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมในช้ัน
เรียน ก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน 
-ฝึกกิจกรรมการเขียนค าจากภาพ 
 

2.นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
สติปัญญา ร่างกาย
ในเกณฑ์ต่ า และอยู่
ในสภาพครอบครัว
ที่ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้

 -การเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100% และมีการติดตาม
พฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 

-วิเคราะห์ข้อมลูผูเ้รียนรายบุคคลโดย
ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทกุ
ข้ันตอนอย่างจริงจัง สง่เสริมกิจกรรม
เยี่ยมบ้านครบ 100 %  
 
 

 
 

แนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
นักเรียนไม่ชอบ
อ่านหนังสือหรือไม่
รักการอ่าน 

นักเรียนทุกคนมีนสิัยรักการ
อ่าน 

แบบประเมินการอ่าน 1. จัดกิจกรรมสง่เสรมินิสัยรักการ
อ่านและพฒันาการอ่านโดยใช้
รูปแบบทีห่ลากหลาย 
2.จัดให้นกัเรียนมสีมุดบันทึก การ
อ่านและคร ูประจ าช้ันติดตามการ 
อ่านอย่างต่อเนือ่ง 

นักเรียนขาดทกัษะ
การเขียน และ
ลายมือไมส่วย 

 

นักเรียนทุกคนมีทกัษะการ
เขียน และมลีายมือสวย 

ประเมินผล จากการเขียน 
 

1. ส่งเสรมิการพัฒนางานเขียนใน
รูปแบบ ต่างๆ เช่น การเขียน
เรียงความ การย่อความ การเขียน
เรื่องจากภาพ การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและฝกึคัดลายมอื 
2. ส่งเสรมิ การเข้าร่วมแข่งขันเพือ่
พัฒนาทักษะการ เขียน 

นักเรียนขาดทกัษะ
การฟัง และการพูด 

นักเรียนทุกคนมีทกัษะการ
ฟังและ การพูด 

แบบประเมิน การฟงั พูด จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนา ทักษะการฟังและการพูด เช่น 
การพูดน าเสนอหน้าช้ันเรียน การเล่า
ข่าวหน้าเสาธงตอนเช้า  
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ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ผลคะแนนO-NET 
ของนักเรียนยังต่ า
กว่าเกณฑ ์

นักเรียนทุกคนผลคะแนน 
O-NET ที่สูงข้ึน 

 

การจัดสอบ o-net จัดค่ายวิชาการหรอืติวเข้มกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยให ้นักเรียนฝึก
วิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการสอบ o-net 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 

นักเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา 

นักเรียนความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชา 

1. แบบฝึก 
2. แบบทดสอบ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการทีห่ลากหลาย 
2. ฝึกให้นักเรียนสรปุองค์ความรู้จาก
การเรียนรูจ้ากเรื่องที่เรียน 
3. สอนเสริมให้นักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เป็นรายบุคคลโดยการ สอน
เสริมนอกเวลาเรียน 
4. ส่งเสรมิให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู ้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

นักเรียนไมม่ีความรู้
ทั่วไป หรือความรู้
รอบตัว 

นักเรียนมีความรู้ทั่วไปหรือ 
ความรู้รอบตัว 

1. แบบสังเกต 5. ส่งเสรมิให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู ้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
6.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 
7.ส่งเสริมให้นกัเรียนอ่านข่าวสาร
ความเป็นไปของบ้านเมือง 
8.จัดให้มกีารน าเสนอข่าวสารหน้า
เสาธง ตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ 
9.จัดกิจกรรมเสียงตามสาย เปิดข่าว
ให้นักเรียนฟังตอนเช้าก่อนเคารพธง
ชาติ 
10.ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเข้าร่วมกจิกรรมการ แข่งชัน
ทางวิชาการระดบัเครือข่าย ระดับ
เขต ระดับภาค และ ระดับประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
นักเรียนอ่านไม่ออก 
แปลความหมาย
ไม่ได้ 

นักเรียนสามารถอ่าน
ประโยคแปลความหมายได้ 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินการอ่านและ
แปลความหมาย 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ค าศัพท์ โดยการจัดท าบัญชีค าศัพท์
และก าหนดให้นักเรียนทอ่งจ าศัพท์ 
ให้ได้อย่างน้อยวันละ 10 ค า โดยมี
ครูประจ าช้ันคอยก ากบัดูแล 

นักเรียนเขียนไม่ได้ นักเรียนเขียนค าศัพท์และ
ประโยคภาษาอังกฤษได ้

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินการเขียน 

2.ส่งเสริมและพัฒนาการเขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนประโยค 
เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามค า
บอก 

นักเรียนไมส่ามารถ
ฟังและพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได ้

นักเรียนมีความสามารถฟัง
ภาษาอังกฤษและสามารถ
พูดสื่อสารสื่อสารได ้

แบบสงัเกต 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล และ
เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารใน 
ชีวิตประจ าวัน โดยให้ครูพยายาม
พูดคุยกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
4. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษแต่ละระดบัช้ัน 
5. ส่งเสรมินักเรียนทีม่ีความสามารถ
พิเศษด้านภาษา ให้มีเวทกีาร
แสดงออกอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับต่าง ๆ  

ผลคะแนนO-NET 
ของนักเรียนยังต่ า
กว่าเกณฑ ์

นักเรียนทุกคนผลคะแนน 
O-NET ที่สูงข้ึน 

 

การจัดสอบ o-net 6. จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ tutor 
เพื่อเตรียมความ พร้อมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ส าหรบัการสอบ o-net 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
นักเรียนขาดทกัษะ
การคิดค านวณ 

นักเรียนมีทักษะการคิด
ค านวณ 

- ตรวจแบบฝกึหัด  ใบงาน  -  
แบบสงัเกต สัมภาษณ์ 

1. จัดกิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรูสู้ตร 
ทางคณิตศาสตร์ เช่น การฝึกทอ่งจ า
สูตรต่างๆ ทางคณิตศาสตร ์
2. จัดกิจกรรมท่องจ าสูตรคูณทุกวัน
ก่อนเลิกเรียน 
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ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
   3.จัดกิจกรรมคณิตคิดเลขเร็วให้

นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
ให้นักเรียน ฝึกคิดเลขเร็วผ่านเกม
ทางคณิตศาสตร์ หรือใช้แบบฝึกเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เป็นต้น 
4. ส่งเสรมินักเรียนใหเ้ข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับต่าง ๆ 

นักเรียนขาดทกัษะ
การคิดแก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

 - ตรวจแบบฝกึหัด ใบงาน 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

6.จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อแกโ้จทย์
ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ 
  

นักเรียนไมส่่ง
การบ้าน 

นักเรียนส่งการบ้านทุกคน นักเรียนส่งการบ้านทุกคน 8. ส่งเสรมิการท าการบ้าน/
แบบฝกึหัดในห้องเรียนกอ่นกลับบ้าน
เพื่อ ครูจะได้ให้ค าแนะน าเมื่อไม่
นักเรียนไมเ่ข้าใจวิธีท า 

ผลคะแนนO-NET 
ของนักเรียนยังต่ า
กว่าเกณฑ ์

นักเรียนทุกคนผลคะแนน 
O-NET ที่สูงข้ึน 

 

การจัดสอบ o-net 7. จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ tutor 
เพื่อเตรียมความ พร้อมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ส าหรบัการสอบ o-net 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
นักเรียนขาดทกัษะ
การคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิด
แก้ปัญหา 

นักเรียนทุกคนมีทกัษะการ
คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิดแก้ปญัหา 

1. แบบทดสอบ 
2. ผลงานนกัเรียน 
3. ทะเบียนสือ่และภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบโครงงานหรือโครงงานวิจัย 
2. ครูวางแผนการจัดกจิกรรม และ
ด าเนินงานตามแผน ที่วางไว้  
3. จัดให้มีการสื่อเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ในการจัดกิจกรรม 
4. ฝึกให้นักเรียนสามารถสรปุองค์
ความรู้หลงัจบบทเรียนได้ ในรูปแบบ 
แผนผังความคิด 
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ประเด็นปญัหา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน โครงการ/กจิกรรม/วิธีการด าเนินการ 
นักเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนขาดความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร ์

1. แบบทดสอบ 
2. ผลงานนกัเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
 

 

5. จัดสอนซอ่มเสริมให้นกัเรียนกลุม่
เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
6.ฝึกให้นักเรียนสามารถสรปุองค์
ความรู้หลงัจบบทเรียนได้ ในรูปแบบ 
แผนผังความคิด 
7.จัดท าแบบฝกึกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู ้
 

นักเรียนขาดทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

1.แบบบันทึกการท ากจิกรรม 
2. รายงานผลการทดลอง 
 

8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีการทดลองและลงมือ
ปฏิบัติจริง 

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ขาด
เครื่องมืออปุกรณ์
และสารเคมี
บางอย่างที่จ าเป็น
หรือบางอย่างมีไม่
เพียงพอ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มีเครื่องมืออุปกรณ์และ
สารเคมีและมีสภาพท่ีพร้อม
จะใช้งาน 

- แบบสังเกต 
 

9. จัดหาหรือจัดต้ังงบประมาณเพื่อ
ใช้ในการปรบัปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้พร้องที่จะใช้งาน 

ผลคะแนนO-NET 
ของนักเรียนยังต่ า
กว่าเกณฑ ์

นักเรียนทุกคนผลคะแนน 
O-NET ที่สูงข้ึน 

 

การจัดสอบ o-net 7. จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ tutor 
เพื่อเตรียมความ พร้อมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ส าหรบัการสอบ o-net 
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เป้าหมายเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนบ้านสายควน   ปีการศึกษา  2560  
ได้ต้ังเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย  เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

ผลทดสอบและเป้าหมาย  NT  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ความสามารถ 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย  

2559   2560  
ความสามารถด้านภาษา 42.44 44.56 (+5%) 
ความสามารถด้านค านวณ 22.65 23.78 (+5%) 
ความสามารถด้านเหตุผล 41.63 43.71 (+5%) 

รวมเฉลี่ย 35.57 37.35 (+5%) 
 
 

ผลทดสอบและเป้าหมาย  O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559   2560  
ภาษาไทย (61) 37.55 39.43 (+5%) 
สังคมศึกษา (62) 38.25 40.16 (+5%) 
ภาษาอังกฤษ (63) 26.25 27.56 (+5%) 
คณิตศาสตร์ (64) 23.00 24.15 (+5%) 
วิทยาศาสตร ์(65) 30.60 32.13 (+5%) 

รวมเฉลี่ย 31.13 32.69 (+5%) 
 
 

ผลทดสอบ  O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559   2560  
ภาษาไทย (91) 35.13 36.87 (+5%) 
สังคมศึกษา (92) 36.67 38.50 (+5%) 
ภาษาอังกฤษ (93) 21.07 22.12 (+5%) 
คณิตศาสตร์ (94) 21.71 22.80 (+5%) 
วิทยาศาสตร ์(95) 28.40 29.82 (+5%) 

รวมเฉลี่ย 28.60 30.03 (+5%) 
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เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ปีการศึกษา 2560 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 78.55 82.48 
คณิตศาสตร์ 77.64 81.52 
วิทยาศาสตร ์ 73.82 77.51 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 76.51 80.34 
สุขศึกษาและพลศึกษา 82.00 86.10 
ศิลปะ 77.64 81.52 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80.82 84.86 
ภาษาอังกฤษ 79.18 83.14 

เฉลี่ย 78.27 82.18 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 66.89 70.23 
คณิตศาสตร์ 69.61 73.09 
วิทยาศาสตร ์ 70.28 73.79 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 78.98 82.93 
สุขศึกษาและพลศึกษา 74.67 78.40 
ศิลปะ 71.78 75.37 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 78.39 82.31 
ภาษาอังกฤษ 72.94 76.59 

เฉลี่ย 72.94 76.59 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 68.94 72.39 
คณิตศาสตร์ 68.41 71.83 
วิทยาศาสตร ์ 68.82 72.26 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 78.31 82.23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 71.53 75.11 
ศิลปะ 72.12 75.73 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 73.18 76.84 
ภาษาอังกฤษ 68.82 72.26 

เฉลี่ย 71.21 74.77 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 68.36 71.78 
คณิตศาสตร์ 70.21 73.72 
วิทยาศาสตร ์ 68.29 71.70 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 76.14 79.95 
สุขศึกษาและพลศึกษา 71.71 75.30 
ศิลปะ 81.79 85.88 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 70.43 73.95 
ภาษาอังกฤษ 65.43 68.70 

เฉลี่ย 71.54 75.12 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 70.20 73.71 
คณิตศาสตร์ 69.80 73.29 
วิทยาศาสตร ์ 67.60 70.98 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 77.78 81.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 73.00 76.65 
ศิลปะ 73.73 77.42 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 74.07 77.77 
ภาษาอังกฤษ 65.93 69.23 

เฉลี่ย 71.50 75.08 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 71.73 75.32 
คณิตศาสตร์ 67.00 70.35 
วิทยาศาสตร ์ 68.64 72.07 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70.96 74.51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 73.91 77.61 
ศิลปะ 79.64 83.62 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 74.91 78.66 
ภาษาอังกฤษ 68.00 71.40 

เฉลี่ย 71.85 75.44 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 39.13 41.09 
คณิตศาสตร์ 40.61 42.64 
วิทยาศาสตร ์ 44.67 46.90 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.58 46.81 
สุขศึกษาและพลศึกษา 48.85 51.29 
ศิลปะ 39.59 41.57 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 49.22 51.68 
ภาษาอังกฤษ 38.51 40.44 

เฉลี่ย 43.14 45.30 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 49.18 51.64 
คณิตศาสตร์ 47.95 50.35 
วิทยาศาสตร ์ 46.77 49.11 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54.04 56.74 
สุขศึกษาและพลศึกษา 60.66 63.69 
ศิลปะ 45.09 47.34 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 49.94 52.44 
ภาษาอังกฤษ 45.89 48.18 

เฉลี่ย 49.94 52.44 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (ป2ี559+5%) 
ภาษาไทย 61.54 64.62 
คณิตศาสตร์ 54.12 56.83 
วิทยาศาสตร ์ 70.94 74.49 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 66.53 69.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77.62 81.50 
ศิลปะ 71.04 74.59 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 71.46 75.03 
ภาษาอังกฤษ 59.31 62.28 

เฉลี่ย 66.57 69.90 

           
    


